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TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI İÇİN 

2020-2021 öğretim yılı bahar yarıyılında Enstitümüz Gıda Mühendisliği Anabilim Dalına 

alınacak lisansüstü öğrenci kontenjanları ve başvuru, kabul, kayıt koşulları 

ANABİLİM DALI / 
Bilim Dalı        

T.C. UYRUKLU 

KONTENJAN ASGARİ PUANLAR 

YL ALES GNO YABANCI DİL 

Aynı Çıkışlı Ayrı Çıkışlı YL YL YL 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ 

Gıda Mühendisliği 10 - 55 2,00 - 

BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ 

Başvuru Tarihleri 
 

Başvuru Sonuçlarının Duyurulması 

Asıl Öğrenci Kayıtları 

21 – 24 Ocak 2021 
(Başlangıç 21 Ocak, saat 00:01 – Bitiş 24 Ocak saat 23:59)  

27 Ocak 2021    saat 18:30 

30 Ocak – 02 Şubat 2021  saat 23:59’a kadar 

1. grup Yedeklerin Duyurulması 

1. grup Yedek Öğrenci Kayıtları  

04 Şubat 2021  saat 18:00 

06 – 09 Şubat 2021 saat 23:59”a kadar 

2. grup Yedeklerin Duyurulması 

2. grup Yedek Öğrenci Kayıtları 

10 Şubat 2021     saat 18:30 

11 – 14 Şubat 2021 saat 23:59’a kadar 

İletişim   ESOGÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 
Batı Meşelik Kampüsü, M3 Blok Zemin Kat   26480 – ESKİŞEHİR 
fbe.ogu.edu.tr 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE 
BELGELER 

1-  T.C. Uyruklu adayların başvuruları ESOGÜ Enstitü Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda 
alınır.  

2-  Aday öğrenciler e-başvuru süresince yapmış oldukları başvurularındaki bilgilerini güncellemeleri 

gerekiyorsa ESOGÜ Enstitü Başvuru Sistemine giriş yaparak daha önceki bilgilerini güncelleyebilir. 
ESOGÜ Enstitü Başvuru Sisteminde en son girilen bilgi ve belgeler geçerli sayılacaktır. 

3-  ESOGÜ Enstitü Başvuru Sistemine yüklenen bilgiler değerlendirme aşamasında Enstitü 
yetkililerince kontrol edilecektir. Bilgileri tam ve doğru olanlar başarı sıralamasına alınacaktır. Bu 

nedenle sisteme girilen tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu adaya aittir. 

4-  Başvurular, başvuru yapabilmek için mezun olunması gereken programları içeren Mezuniyet 

Alanları Tablosuna göre yapılır. “Başvuru Yapabilmek için Mezun Olunması Gereken Bölümler için 
TIKLAYINIZ” 

5-  e-başvuru sırasında ESOGÜ Enstitü Başvuru Sistemine aşağıdaki belgeler PDF veya JPEG 

formatında yüklenmelidir (Belgelerde adayın bilgileri görünecek şekilde olmalı ve birden fazla 
sayfadan oluşan belgelerin tüm sayfaları yüklenmelidir). 

a)  Diploma ya da Mezuniyet Belgesi  

- Yüksek Lisans başvurusu için lisans diploması ya da mezuniyet belgesi veya e-Devlet’te 

Yükseköğretim Sorgulama’dan alınan Mezun Belgesi, 

- Yurtdışından alınan lisans derecesi için diplomaya YÖK tarafından verilen denklik belgesinin 

noter onaylı sureti. 

b)  Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf olmalıdır) 

2020-2021 BAHAR YARIYILI  
UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ LİSANSÜSTÜ BAŞVURU 

DUYURUSU 

https://fbe.ogu.edu.tr/Storage/FenBilimleriEnstitusu/Uploads/Mezuniyet_Alanlar%C4%B1.pdf
https://fbe.ogu.edu.tr/Storage/FenBilimleriEnstitusu/Uploads/Mezuniyet_Alanlar%C4%B1.pdf
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6-  Mezuniyet Not Ortalaması 4’lük sisteme göre ise 100’lük sistemdeki karşılığının hesabında Enstitü 

tarafından tüm adaylar için 09.10.2008 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul 
edilen 4'lük sistemden 100'lük sisteme Dönüşüm Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır.  

7- a) Yüksek lisans programları için en az 55 ALES (sayısal) puanı veya bu puanlara eşdeğer GRE 
(Quantitative) veya GMAT (Total) puanı olmalıdır.  

b) Yüksek lisans programına başvuran ve daha önce başka bir yüksek lisans programından mezun 
olan adaylar kesin kayıtta, daha önce mezun oldukları yüksek lisans programına ait mezuniyet 

belgelerini kesin kayıt esnasında sisteme yüklemek koşulu ile ALES puanı için e-başvuru 

sistemine 70 olarak girebilirler. Bu durumdaki adayların puan hesaplamalarında ALES puanları 
70 olarak değerlendirilir. 

8- 14.02.2014 tarihinden sonra alınan TOEFL için sadece TOEFL-IBT ve PTE akademik geçerlidir. 

9-  Yabancı Dil Sınav Eşdeğerlikleri için ÖSYM'nin 02.10.2017 tarihli duyurusu ve ekindeki 18.09.2017 

tarihli Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi ve 25.02.2016 tarihli Yabancı 
Dil Sınavı Eşdeğerlikleri tablosu ve bu tabloda belirtilen sınavlar esas alınacaktır. Bu tablodaki 

sınavlar Türkiye’de yapılıyor ise Devlet Üniversitelerine ait binalarda yapılıyor olması 
gerekmektedir. (25.02.2016 tarihinden önce yapılmış sınavlar ile bu tarihten önce başvurusu 

yapılmış ve bu tarihi izleyen 30 gün içerisinde sınav gerçekleşmiş ise bu şart aranmaz.) 

10- Yabancı Dil şartı aranmayan Yüksek Lisans programları için adaylar, varsa yabancı dil puan 
bilgilerini girebilirler. Değerlendirmede yabancı dil puanının %25’i hesaba katılmaktadır. Bu 

durumdaki adayların kesin kayıtta yabancı dil sonuç belgelerini sisteme yüklemeleri gerekir.  

11-  Değerlendirme 

 Tezli Yüksek Lisans  

- ALES %50 + GNO %25 + Yabancı Dil %25 

(Yabancı Dil şartı aranmayan Yüksek Lisans programları da bu değerlendirmeye tabidir. Bu 
nedenle bu programlara başvuranlar varsa yabancı dil puanlarını girebilirler. Yabancı Dil puanı 

girmeyenlerin Yabancı Dil puanı sıfır olarak değerlendirmeye alınır.) 

12-  Sınavların Geçerlilik Süreleri 

ALES  : Son 5 yıl  (Sonuç ilan tarihinden başvuru tarihine kadar)  

GRE-GMAT : Son 5 yıl  (Sonuç ilan tarihinden başvuru tarihine kadar) 

DİL SINAVLARI : Geçerlilik süresi belirtilmeyen ÜDS, YDS, YÖKDİL ve e-YDS sınav 

sonuçlarının geçerlilik süresi sınav sonucu ilan tarihinden itibaren 5 yıldır. Dil belgesinin üzerinde 
bir geçerlilik tarihi belirtilmişse o tarih geçerlidir. 

13-  Kişisel Verilerin İbrazı ve İşlenmesi 

Adayların başvurularının alınması, değerlendirilmesi, sonuçların belirlenerek ilan edilebilmesi ve 

kesin kayıt hakkı kazananların kayıtlarının yapılabilmesi için yukarıdaki bilgi ve belgeler 

gerekmektedir. Buna göre lisansüstü başvuruda bulunacak adaylar başvuruda ve kesin kayıtlarda 
istenen bilgi ve belgeleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ibraz etmeyi 

ve bilgilerinin söz konusu yasa kapsamında işlenmesini kendi rızaları ile kabul ve beyan etmiş 
olurlar.  

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UYRUKLU ADAYLAR İÇİN KESİN KAYITTA ESOGÜ ÖĞRENCİ BİLGİ 
SİSTEMİNE YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER 

a) Kesin kayıt hakkı kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri kesin kayıt sistemine yüklemeleri 
gerekmektedir. Beyan edilen bilgilerle uyuşmayan ve/veya eksik belge yükleyen adayların kayıtları 

yapılmayıp başvuruları iptal edilecektir.  

b) Kesin kayıt için yüklenmesi gereken aşağıdaki belgeler PDF veya JPEG formatında olmalıdır. 

c) İstenen belgeler, adayın bilgileri görünecek şekilde olmalı ve birden fazla sayfadan oluşan belgelerin 

tüm sayfaları yüklenmelidir.   

1- Diploma ya da Mezuniyet Belgesi  

a) Yüksek lisans kaydı için lisans diploması veya e-Devlet’te Yükseköğretim Sorgulama’dan alınacak 
Mezun Belgesi. 

https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/personel_dairesi/4_luk_sistem_100.pdf
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b) Yurtdışında alınan lisans derecesi için diplomaya YÖK tarafından verilen denklik belgesinin noter 

onaylı sureti. 

2- Transkript veya Diploma Eki  

Yüksek lisans kaydı için lisans transkripti veya diploma eki, 

3- ALES, GRE veya GMAT sınavlarından birinin Sonuç belgesi 

4- Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Başvuru esnasında yabancı dil puanı beyan edenler) 

5- Vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf olmalıdır) 

6- Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı 

7- Erkek adaylar için güncel Askerlik Durum Belgesi. (e-Devlet’ten alınabilir) 

8- Öğrenci Bilgi Formu. (Enstitü web sayfasında mevcuttur)  

9-  Kişisel Verilerin İbrazı ve İşlenmesi 

Adayların başvurularının alınması, değerlendirilmesi, sonuçların belirlenerek ilan edilebilmesi ve 

kesin kayıt hakkı kazananların kayıtlarının yapılabilmesi için yukarıdaki bilgi ve belgeler 
gerekmektedir. Buna göre lisansüstü başvuruda bulunacak adaylar başvuruda ve kesin kayıtlarda 

istenen bilgi ve belgeleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ibraz etmeyi 
ve bilgilerinin söz konusu yasa kapsamında işlenmesini kendi rızaları ile kabul ve beyan etmiş 

olurlar.   

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UYRUKLU ADAYLAR İÇİN  
KESİN KAYITLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 

1- Posta, faks veya yüz yüze kesin kayıt işlemi yapılmaz. Kesin Kayıtlar ESOGU Öğrenci Bilgi Sistemi 
üzerinden uzaktan yapılacaktır. 

2- Eksik belge yüklenmesi durumunda kesin kayıt yapılmaz.  

3- Kesin kayıtta istenilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak yükleyen adayların, e başvuru sisteminde 

beyan etmiş oldukları bilgiler ile kesin kayıt sistemine yükledikleri belgelerin bilgilerinin aynı olması 
halinde kesin kayıtları yapılacaktır. Aksi halde adayların başvuruları iptal edilecektir. 

4- İlan edilen tarihler arasında kesin kayıt işlemini tamamlamayan adaylar hiç bir hak iddia edemez.  

5- Enstitümüzde Tezli Yüksek Lisans programını kazananların kesin kayıtlarının yapılabilmesi için hiçbir 
Yükseköğretim Kurumda Tezli Yüksek Lisans veya Doktora programında kaydının olmaması gerekir. 

Aksi halde adayların kesin kayıtları yapılmaz ve bu durumdaki adaylar hiç bir hak iddia edemezler.   

 

 

BAŞVURU KILAVUZUNU İNCELEMEK VE BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

 

 

 

 

İLK SAYFAYA DÖN 

https://fbe.ogu.edu.tr/Storage/FenBilimleriEnstitusu/Uploads/2--BA%C5%9EVURU_KLAVUZU-TR-G%C4%B1daM%C3%BCh.pdf
https://fbe.ogu.edu.tr/Storage/FenBilimleriEnstitusu/Uploads/2--BA%C5%9EVURU_KLAVUZU-TR-G%C4%B1daM%C3%BCh.pdf

